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În activitatea mea de membru al consiliului local Scanteia, am participat la toate şedinţele
ordinare şi extraordinare, în care au fost adoptate, modificate, reactualizate, respinse, proiectele
de hotărâri.
Am luat cuvântul, luând poziţie la anumite aspecte sau propunând amendamente la unele
proiecte de hotărâri.
Am participat la dezabterea preliminară vizând strategia de dezvoltare a comunei.
Am participat la şedinţe cu speranţa reprezentării cetăţenilor şi societăţii civile,
dezvoltând tematica analizată şi atenţionând asupra reglementărilor privind legislaţia şi interesul
public.
Am participat alături de reprezentanţii primăriei la numeroase întâlniri cu cetăţenii pe
teme generale şi gospodăreşti, iar în particular implicându-mă direct la îmbunătăţirea unora
dintre ele, din satul Tufeştii de Sus unde şi locuiesc.
M-am ocupat în mod direct de întreţinerea pajiştilor, unde s-au construit adăpători pentru
animale, s-au administrat îngrăşăminte chimice, precum şi lucrări de întreţinere a islazului.
Am îndrumat şi organizat cetăţenii pentru lucrările de întreţinere a drumurilor comunale
şi săteşti, unde s-au construit şi podeţe, cu precădere în satul meu Tufeştii de Sus.
Am avut întîlniri cu cetăţenii în vederea îndrumării acestora cu privire la locurile unde să
depoziteze deşeurile, după ce vechile depozite de gunoi au fost închise la data de 14.07.2009.
Pe linie agricolă, am discutat cu cetăţenii în privinţa încheierii contractelor de arendă cu
asociaţiile agricole, pentru eficientizarea activităţilor agricole prin aplicarea tehnologiilor
agricole eficiente, spre a se evita pierderi de producţie simultan cu fărâmiţarea suprafeţelor
agricole ce urmează a fi exploatate.
Ca şi membru al consiliului local, nu sunt întru-totul mulţumit de unele proiecte, care nu
au fost duse la îndeplinire, aceasta generând o serie de neajunsuri ale comunităţii locale.
Cu aceste concluzii, mă angajez că pe viitor, voi fi mai activ şi mă voi lupta mai mult ca
să îndeplinesc toate cerinţele comunităţii care aşteaptă rezolvare.
Acesta îmi este raportul de activitate ca şi consilier al comunei Scînteia pe anul 2009,
drept pentru care-l semnez.
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